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RESUMO 

 

Os volumes da produção de leite estão crescendo a uma taxa média de 2% ao ano em todo o 

mundo. Este aumento da quantidade de leite está sendo canalizado para a produção de queijo, 

caseína, caseinato e outros produtos lácteos, resultando no aumento do volume de soro de 

leite. Ele representa cerca de 85-95% do volume do leite e retém cerca de 55% de seus 

nutrientes, no entanto, seu alto poder poluente levou órgãos ambientais e outras autoridades 

reguladoras a proibir o descarte do soro de leite não tratado no ambiente. A partir de estudos 

sobre os componentes do soro de leite e a descoberta das propriedades tecnológicas e 

funcionais de suas proteínas, a visão de resíduo poluidor mudou, sendo hoje, considerado um 

co-produto da produção de queijo. Um dos processos que promove a melhoria de suas 

propriedades consiste na hidrólise protéica. Este tratamento pode ser realizado pelo emprego 

de ácidos, bases ou enzimas, contudo, a hidrólise enzimática apresenta diversas vantagens 

sobre a química, como a especificidade, o controle do grau de hidrólise (GH), as condições 

moderadas do processo e a formação mínima de subprodutos. O objetivo deste trabalho foi 

promover a hidrólise das proteínas do soro de leite, através da ação de proteases sintetizadas 

pelo Aspergillus oryzae IV e a secagem deste por atomização. Avaliou-se o efeito da 

temperatura e tempo de incubação, relação enzima:substrato (E:S), e posteriormente do pH. 

Determinou-se os parâmetros que permitiram maior grau de hidrólise. A faixa de temperatura 

de incubação estudada foi entre 30 e 50 °C, a relação E:S variou nas proporções de 0,5:100 a 

3,0:100. A melhor condição de hidrólise (GH = 70%) obtida à 50 °C por 12 horas, 

empregando a relação E:S de 2,0:100. Avaliou-se a influência da hidrólise no perfil peptídico 

realizando uma análise eletroforética, em que confirmou-se a necessidade de estudar a 

hidrólise em diferentes valores de pH. Desta forma o pH do soro de leite foi ajustado entre 4,0 

e 8,0 antes da reação para avaliar a influência deste parâmetro sobre o grau de hidrólise. A 

amostra hidrolisada foi concentrada até um teor de sólidos entre 14 e 28 °BRIX antes do 

processo de atomização. Não houve diferença significativa entre as amostras atomizados 

avaliados quanto ao rendimento, umidade e atividade de água. Através da análise 

eletroforética, a partir dos géis corados em solução de prata, foi possível confirmar a ação das 

proteases sobre proteínas de diversos pesos moleculares com exceção a β-lactoglobulina. 

Palavras-chaves: Soro de leite. Hidrólise. Proteases fúngicas. Secagem por atomização. 

 



 

ABSTRACT 

 
Worldwide milk production is growing at a average rate of 2% per year. This increased 

amount of milk has been related to the production of larger volumes of cheese, casein, 

caseinate and other milk products, resulting in increased volume of whey. It represents about 

85-95% of milk volume and retains about 55% of its nutrients, however, its high power 

pollutant led environmental bodies and other regulatory authorities to prohibit the discharge 

of whey into the environment untreated. From studies about whey components and with the 

discovery of technological and nutritional properties the status of polluter waste changed, 

then, nowadays, whey is considered a co-product of cheese production. One processes that 

promote improvement of whey properties is protein hydrolysis, characterized by the 

disruption of bonds of molecules protein chains releasing different sizes peptides and free 

amino acids. The hydrolytic treatment can be done by acids, bases or enzymes, however, 

enzymatic hydrolysis show many advantages in relation to chemical processes, as specificity, 

control of hydrolysis degree, the moderated conditions of the process and minimal formation 

of residual products. The objective of this study was to promote whey protein hydrolysis 

through the action of proteases synthesized by Aspergillus oryzae IV and spray drying this 

product. We evaluated the effect of temperature and time of incubation, enzyme: substrate 

ratio (E: S), and subsequently the pH. The parameters which have enabled higher degree of 

hydrolysis were determined. The temperature range studied was incubated between 30 and 50 

° C, the ratio E: S  ranged in the proportions of 0,5:100 3,0:100. The best condition of 

hydrolysis (DH = 70%) was obtained at 50 ° C for 12 hours, employing the ratio E: S 2,0:100. 

An electrophoretic analysis was performed to obtain the hydrolysis influence on the peptide 

profile, in which confirmed the need to study the hydrolysis at different pH values. Thus, the 

whey  pH was adjusted between 4.0 and 8.0. The hydrolyzed sample was concentrated to a 

solids content between 14 and 28 Brix before the atomization process. There was no 

significant difference regarding yield, moisture and water activity between the spray dried 

samples. Through the eletrophoretic analysis, from gels stained with silver solution, was 

possible to verify the action of proteases on proteins of different molecular weights  with 

exception β-lactoglobulin. 

Keywords: Whey. Hydrolysis. Fungal proteases. Spray drying. 
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1 INTRODUÇÃO  

   

Na cadeia agroindustrial do leite, a fabricação de queijos tem se destacado. Entre 2004 

e 2008, verificou-se um aumento de 43,8% na produção de queijos no Brasil (LEITE, 2009).  

O líquido remanescente após a precipitação e remoção da caseína do leite durante a 

fabricação de queijos é o soro de queijo ou soro de leite. Na fabricação de 1Kg de queijo, são 

gerados 9kg de soro (SISO, 1996). 

No contexto mundial, dados da FAO em 2008, apontaram uma produção de soro 

maior que 160 milhões de toneladas no ano, estimado em nove vezes a produção de queijo 

(GUIMARÃES; TEIXEIRA, DOMINGUES et al., 2010).   

Seu descarte como resíduo apresenta sérios problemas de poluição para o ambiente 

(SINGH et al., 2004). A lactose, presente soro de leite em cerca de 75% dos sólidos, contribui 

em grande parte para seus elevados valores de Demanda Biológica de Oxigênio (DBO) e 

Demanda Química de Oxigênio (DQO). E deste forma o soro de leite pode ser considerado 

um grande poluente (QI; ONWULATA, 2011). Como exemplo disto, o despejo de 250 mil 

litros de soro no ambiente equivale à poluição causada por uma cidade de 50 mil habitantes 

(LEITE, 2009).  

Diante desta problemática, no final do século 20, regulamentos impediram a 

eliminação deste resíduo não tratado, e isso levou ao mesmo tempo a acelerar o conhecimento 

do valor de seus componentes por parte dos cientistas (SMITHERS, 2008). 

Sabe-se que soro de leite é uma mistura complexa de moléculas de proteína globulares 

composto de β-lactoglobulina, α-lactalbumina, imunoglobulinas, Albumina Soro Bovina e 

proteínas menores ou outros componentes de peptídeos incluindo lactoferrina, 

lactoperoxidase, lisozima, e fatores de crescimento (QI; ONWULATA, 2011). As proteínas 

mais importantes são β-lactoglobulina e α-lactalbumina, e representam 70-80% (LI-JUN; 

CHUAN-HE; ZHENG, 2008).  

As diferentes proteínas presentes no soro apresentam funcionalidade distinta. Assim, 

por exemplo, a β-lactoglobulina possui excelentes propriedades gelatinizantes, a α-

lactalbumina tem capacidade de formar espuma similar à clara do ovo (SGARBIERI, 1996). 

Por causa de suas propriedades, alguns estudos relatam o potencial deste produto em 

diversas áreas de aplicação, por exemplo, como meio fermentativo para produção de etanol, 

ingrediente em produtos de emulsão de carne, salsichas e mortadela, revestimento comestível 

(biofilmes) devidos suas propriedades mecânicas e de barreira ao oxigênio, na obtenção de 

antioxidantes, pois tanto a α-lactoalbumina e β-lactoglobulina hidrolisadas podem atuar como 



15 

antioxidantes (DRAGONE et al., 2011; OZMIHCI; KARGI, 2008; PENG; XIONG; KONG, 

2009; SANSONETTI et al., 2009; SERDAROGLU, 2006; SOTHORNVIT; RHIN; HONG, 

2009).  

Dentro deste contexto, hidrolisados de soro de leite tem sua importância reconhecida. 

Eles podem ser adicionados às formulações de alimentos e bebidas funcionais, ou usados em 

nutrição clínica de pessoas que sofrem de incapacidade de metabolizar proteínas inteiras ou 

em tratamentos pós-operatórios (CHEISON; WANG; XU, 2006; MISÚN; CURDA; JELEN, 

2008). São considerados ingredientes ideais na formulação de substitutos de leite materno 

devido ao seu alto valor nutritivo e baixa alergenicidade (LI-JUN; CHUAN-HE; ZHENG, 

2008; PINTADO; PINTADO; MALCATA, 1999). Além disso, desencadeiam respostas 

imunológicas devido ao reduzido tamanho dos peptídeos (PINTADO; PINTADO; 

MALCATA, 1999).  

As proteases exercem papel fundamental na obtenção destes hidrolisados. Estas 

constituem um dos mais importantes grupos de enzimas industriais e são usadas em diferentes 

produtos, incluindo, detergentes, alimentos, produtos farmacêuticos, couro e seda (ABIDI; 

LIMAM; NEJIB, 2008). Essas enzimas têm como função hidrolisar e sintetizar ligações 

peptídicas em ambientes aquosos (TUNGA; SHRIVASTAVA; BANERJEE, 2003). Podem 

ser obtidas a partir de fontes de origem animal, vegetal e microbiana. No entanto, os micro-

organismos são considerados a melhor fonte para a produção de enzimas devido ao alto 

rendimento na produção, variedade de suas propriedades bioquímicas e catalíticas. Um grupo 

de micro-organismos amplamente explorados devido à sua capacidade de crescer e produzir 

enzimas extracelulares são os fungos filamentosos, dentre eles os do gênero Aspergillus 

(ABIDI; LIMAM; NEJIB, 2008; HERNÁNDEZ-MARTÍNEZ et al., 2011).  

Um das formas de preservação comumente empregada pela indústria para preservação 

de produtos como leite e derivados é através do uso de um spray dryer (CHEN; PATEL, 

2008). Secagem por spray dryer é uma técnica valiosa para preservação de alimentos, 

especialmente na indústria de laticínios. A técnica fundamenta-se na atomização 

(pulverização) de um líquido concentrado em pequenas gotas através de um dispositivo 

(atomizador) e bombeado para uma câmara. Dentro da câmara então ocorre o contato com um 

gás cuja temperatura está entre 100 e 300 °C e água do líquido é então evaporada (ZHU et al., 

2011). Sob esta forma, além da qualidade do soro de leite fresco ser mantida por um longo 

período de tempo, facilita seu transporte e manipulação (SISO, 1996). 

As importações brasileiras de soro em pó, usado pelas indústrias de bebidas lácteas, 

panificação, biscoitos, fármacos e rações, equivalem a US$ 33 milhões anuais (ESTADÃO, 
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2007). Assim, o Brasil entrou no grupo dos cinco maiores importadores deste produto em 

2008, o que caracteriza o não-aproveitamento de uma grande oportunidade de negócio, onde 

além de reduzir as importações, poderá gerar uma renda a mais para produtores e laticínios 

(LEITE, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Obter um hidrolisado de soro de queijo coalho em pó através da ação de proteases 

sintetizadas por Aspergillus oryzae IV e pelo processo de secagem por atomização. 

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 

• Definir os parâmetros de hidrólise do soro de queijo de coalho empregando 

proteases sintetizadas pelo Arpergillus oryzae IV cultivado em torta de canola. 

 

• Caracterizar os peptídeos gerados quanto ao peso molecular na melhor condição de 

hidrólise encontrada. 

 

• Avaliar a influência de diferentes concentrações do hidrolisado sobre parâmetros 

físico-químicos e o rendimento do produto atomizado. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Soro de leite 

 

Há cerca de 3000 anos, data-se o surgimento do queijo e sua fabricação, quando 

utilizavam-se bolsas confeccionadas dos estômagos de bezerros para o transporte e 

armazenamento do leite.  Isto porque o material apresenta enzimas que promovem uma reação 

no leite resultando em uma parte sólida (coalhada) e uma parte líquida (soro de leite) 

(SMITHERS, 2008).   

Conforme o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal (RIISPOA) denomina-se soro de leite o líquido residual obtido a partir da coagulação 

do leite, destinado à fabricação de queijos e caseína (BRASIL, 2011).  

Entre 85-95% do volume de leite é soro e este contém aproximadamente 55% dos 

nutrientes contidos no leite (SINGH et al., 2004). Sua composição média consiste de lactose 

(4,5-5,0%), proteínas solúveis (0,6-0,8%), lipídios (0,4-0,5%) e sais minerais (8-10%) 

(GUIMARÃES; TEIXEIRA, DOMINGUES et al., 2010). O soro pode ser caracterizado 

quanto ao seu pH, como o soro ácido (pH < 5) e soro doce (pH 6 - 7), de acordo com o 

procedimento utilizado para precipitar a caseína (SISO, 1996). 

No contexto mundial, são gerados mais de 160 milhões de toneladas de soro por ano, 

estimado em nove vezes o volume de queijo produzido, com uma taxa de crescimento anual 

de 2% (GUIMARÃES; TEIXEIRA, DOMINGUES et al., 2010). 

Do ponto de vista ambiental, o soro é considerado um efluente de elevado poder 

poluente, uma vez que apresenta uma demanda bioquímica de oxigênio (DBO) de 50 g/L e 

uma demanda química de oxigênio (DQO) de  80 g/L , devido principalmente  ao seu 

conteúdo de lactose e proteínas (OZMIHCI; KARGI, 2008; QI; ONWULATA, 2011).  

Tradicionalmente, o destino comum deste resíduo era como ração animal ou lançava-

se diretamente em rios e no solo (OLIVEIRA et al., 2008). No final do século 20, 

regulamentos impediram a eliminação do soro de leite não tratado (HOLSlNGER,  POSATI; 

deVILBISS, 1974; SMITHERS, 2008).  Isto intensificou o estudo das proteínas e demais 

componentes presentes, e consequentemente sua aplicação nas indústrias alimentícia, 

farmacêutica e biomédica (MARCELO; RIZVI, 2008).  

Entre os produtores de leite tornou-se usual a adição de soro de leite ao leite a fim de 

diminuir o descarte, no entanto o RIISPOA estabelece que o produto “leite” não pode ser 

adicionado de substâncias não permitidas. O órgão caracteriza a sua adulteração intencional 
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como fraude, que prejudica os produtores rurais, os concorrentes da empresa fraudadora e os 

consumidores, pois reduz o valor nutritivo do alimento e dilui os teores de proteína e gordura 

no leite (CAMPOS; NEVES, 2008). 

Uma forma racional de aproveitamento consiste em sua utilização na elaboração de 

bebidas lácteas (ALMEIDA; BONASSI; ROÇA 2001). No Brasil, cerca de 15% do total de 

soro produzido é aproveitado, sendo destinado principalmente a elaboração destas bebidas 

(CAPITANI et al., 2005; MENEZES, 2011). Entende-se por Bebida Láctea o produto lácteo 

resultante da mistura do leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, 

concentrado, em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e desnatado) e soro 

de leite (líquido, concentrado e em pó) adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) 

alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e outros 

produtos lácteos. A base Láctea representa pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) 

massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto (BRASIL, 2011). 

Existem tecnologias para transformar o soro de leite em outros produtos, contudo a sua 

utilização ou eliminação ainda é um problema encontrado na indústria de laticínios, 

especialmente para os pequenos laticínios, que representam 40%, os quais não possuem meios 

econômicos para o reprocessamento desse resíduo (LEITE, 2009; MENEZES, 2011). Vale 

ressaltar que não há dados oficiais de produção de queijo disponíveis no Brasil devido ao fato 

de muitos microlaticínios não serem registrados no Serviço de Inspeção Federal (SIF) do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MENEZES, 2011), consequentemente, 

há um volume na produção de soro de leite ainda não contabilizado. 

 

3.2 Soro de queijo de coalho 

 

No Brasil, com o desenvolvimento tecnológico surgiram muitas variedades de queijos, 

sendo algumas de expressão regional como é o caso do queijo de coalho. Este é produzido em 

vários estados da Região Nordeste há mais de 150 anos, a partir de leite de vaca cru e/ou leite 

pasteurizado. A maioria dos queijos de coalho elaborados no Nordeste é de fabricação 

artesanal (CAVALCANTE et al., 2007). 

A legislação brasileira define o queijo de coalho como o queijo que se obtém por 

coagulação do leite por meio do coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, 

complementada ou não pela ação de bactérias lácteas selecionadas e comercializado 

normalmente com até 10 (dez) dias de fabricação. Sendo classificado como um queijo de 
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média a alta umidade, de massa semi-cozida ou cozida e apresentando um teor de gordura nos 

sólidos totais variável entre 35,0% e 60,0% (BRASIL, 2011).  

A participação do queijo coalho na economia rural da Região Nordeste é 

extremamente expressiva na formação de renda para produtores de leite (NASSU et al., 2003) 

Por ser um produto oriundo da fabricação de um queijo regional, o soro de queijo de coalho 

tem poucos relatos na literatura científica. Na Figura 1 encontram-se as etapas normalmente 

empregadas na produção de queijo coalho em queijarias do Ceará, bem como a obtenção do 

seu respectivo soro. 
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Figura 1 - Fluxograma da obtenção do queijo de coalho fabricado em Jaguaribe/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Hidrolisado de soro de leite e suas aplicações 

 

As proteínas do soro de leite são amplamente aplicadas na indústria de alimentos por 

suas propriedades, tais como: solubilidade, viscosidade, capacidade de retenção da água, 

gelificação, emulsificação e formação de espuma. Além de apresentarem excelentes 

características nutricionais e funcionais (ALMÉCIJA et al., 2007).  
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Uma propriedade funcional relevante está é poder imunomodulador de algumas 

proteínas do soro de leite, como é o caso das imunoglobulinas. Estas estão presentes no 

colostro materno exercendo um papel importante na defesa de recém-nascidos e permanecem 

quase que integralmente no soro de leite durante a fabricação do queijo (SGARBIERI, 2004). 

  As proteínas incluem a albumina soro bovina (BSA), a α lactoalbumina (α-La), β-

lactoglobulina (β-Lg) e imunoglobulinas. Em menor quantidade encontram-se, lactoferrina, 

lactoperoxidase e lisozima (BUFFONI et al., 2011). A tabela 1 apresenta as principais 

proteínas presentes no soro de leite bovino e humano. 

 

Tabela 1 - Concentração das principais proteínas no soro lácteo, do leite bovino e humano. 

Proteínas de soro 
Soro de leite  
bovino (g/L) 

Soro de leite 
humano (g/L) 

β- lactoglobulina 3,2 Desprezível 
α- lactalbumina 1,2 2,8 
Albumina soro bovina 0,4 0,6 
Imunoglobulinas 0,7 1 
Lactoferrina 0,1 0,2 
Lisozima desprezível 0,4 

Fonte: Adaptado de Sgarbieri (2004). 

 

A β-lactoglobulina e α- lactalbumina compõem entre 70-80% do soro de leite bovino 

(LI-JUN; CHUAN-HE; ZHENG, 2008). 

As proteínas do soro apresentam quase todos os aminoácidos essenciais em excesso às 

recomendações, exceto os aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina), mas atendem às 

recomendações para todas as idades (SGARBIERI, 2004). 

O valor biológico (BV) das proteínas do soro de leite excede em 15% ao da proteína 

do ovo. Esse parâmetro é uma medida da porcentagem do nutriente que é utilizado pelo corpo. 

Por isso, estas proteínas são preferidas por fisiculturistas, atletas e pessoas com a saúde 

comprometida (SMITHERS, 2008). 

Em termos quantitativos, o soro de leite bovino apresenta uma concentração protéica 

entre 4 a 6 g/L. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação de 

consumo de proteínas é de 0,75 g.kg–1 para adultos e 1,85 g.kg–1 para crianças de 3 meses a 6 

anos (PELEGRINE; CARRASQUEIRA, 2008). 

A hidrólise enzimática é um tratamento que pode melhorar as propriedades funcionais, 

nutricionais e imunológicas das proteínas, assim, hidrolisados protéicos são utilizados 
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amplamente como ingredientes de alimentos, bebidas energéticas e formulações de dietas para 

crianças e adultos doentes (PIETRO et al., 2007). 

Muitos estudos estão em desenvolvimento para conhecimento das várias funções que 

os hidrolisados de soro de leite exercem no organismo. Por exemplo, já se é conhecida a ação 

antioxidante dos peptídeos liberados na hidrólise, contudo, os pesquisadores investigam o 

sequenciamento de aminoácidos para melhor compreensão da relação funcional entre o 

peptídeo e sua estrutura (PENG; XIONG; KONG, 2009). 

Os estudos também mostram através de testes in vitro que os hidrolisados aumentam 

em três vezes a digestibilidade em relação à amostras não submetidas a hidrólise (SINHA  et 

al., 2007). Isso ocorre possivelmente porque peptídeos de pequeno tamanho, di e tripeptídeos, 

são absorvidos numa velocidade maior, tanto em relação às proteínas como aos aminoácidos 

livres (PACHECO et al., 2006). 

Hidrolisados de β-lactoglobulina e α-lactalbumina através da ação de proteases como 

pepsina, tripsina, quimotripsina permitiram a obtenção de peptídios de pesos moleculares e 

seqüências diferentes, com atividade bactericida, mostrando preliminarmente que essas 

proteínas após a hidrólise podem exercer efeito antibiótico no organismo (SGARBIERI, 

2004). 

Fórmulas hipoalergênicas são basicamente proteínas hidrolisadas, fabricadas 

comumente com as proteínas do soro de leite. (CHICÓN et al., 2009). Estas fórmulas 

contendo soro de leite hidrolisado são muito recomendadas nos primeiros anos de vida para 

prevenir o desenvolvimento de doenças alérgicas. As fórmulas contêm pequenos peptídeos 

imunogênicos derivados das proteínas do leite e alergenicidade reduzida que, potencialmente, 

podem induzir tolerância às proteínas do leite bovino (LOWE et al., 2011). 

Algumas condições clínicas exigem o uso de fórmulações especiais contendo 

hidrolisados protéicos por exemplo, doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome de intestino 

curto, fístulas, pancreatite, traumas severos, síndromes de imunodeficiência e alergias 

alimentares (PACHECO et al., 2005). Dentro deste contexto, hidrolisados de soro de leite são 

uma alternativa. 

Pacheco et al. (2006) em seu trabalho obtiveram um de hidrolisado de baixo peso 

molecular através da ação de pancreatina e utilizando um modelo de úlcera induzida aplicado 

em ratos, o hidrolisado revelou um potencial elevado de citoproteção. Essa ação foi 

relacionada à presença de elevado conteúdo de compostos sulfidrilas, os quais, 

provavelmente, serviram de substrato para síntese de glutationa pelas células da mucosa 

gástrica.  
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Trabalhos que empregam o cultivo de células in vitro e estudos em animais in vivo 

evidenciam que peptídeos e proteínas específicas do soro apresentam potencial efeito contra 

certos tumores (ALMÉCIJA et al., 2007; SMITHERS, 2008). 

Também estão disponíveis no mercado suplementos à base do soro de leite bastante 

aceitos por permitirem o aumento da massa muscular e promoverem a queima de gordura 

(CAMPOS; NEVES, 2008). 

Mesmo diante de vários produtos e formulações já existentes no mercado, a 

industrialização de hidrolisados proteícos é inspirada na diversidade de proteínas e enzimas, 

promovendo uma força motriz no meio acadêmico e industrial, ao mesmo tempo (CHEISON, 

WANG; XU, 2006). 

 

3.3.1 Hidrólise enzimática 

 

 As proteínas são transformadas em peptídeos e/ou aminoácidos livres em um processo 

denominado hidrólise, em que ocorre o rompimento de suas ligações peptídicas, pela ação de 

enzimas, ácidos ou bases (SINHA et al., 2007).  

A hidrólise enzimática apresenta vantagens como especificidade, controle do grau de 

hidrólise, ação em condições moderadas de temperatura (40- 60 °C) e pH (6-8), 

disponibilidade comercial em larga escala, custo moderado e formação mínima de 

subprodutos (BIASUTTI, 2006; SINHA et al., 2007). Por outro lado o emprego de ácidos e 

bases como agentes da hidrólise tendem a tornar difícil o controle do processo, além de 

resultar em produtos hidrolisados com reduzida qualidade nutricional e formar substâncias 

tóxicas (SINHA et al., 2007). 

Existem algumas limitações quanto ao processo de hidrólise enzimática, como 

desenvolvimento de características sensoriais indesejáveis e o grau de variabilidade na 

composição (FLANAGAN; FITZGERALD, 2002; SILVA, 2009; SINHA et al., 2007;). 

O controle das condições hidrolíticas consiste numa etapa fundamental para obtenção 

de produtos com qualidade nutricional elevada, propriedades funcionais desejáveis e 

características sensoriais agradáveis ao consumidor. Dentre os parâmetros que devem ser 

controlados encontram-se a natureza e associação de enzimas, pH, temperatura, tempo, grau 

de hidrólise, concentração de substrato, relação enzima:substrato, inativação enzimática ao 

final do processo (BIASSUTI et al., 2006; GAUTHIER; POULIOT, 2003). 
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3.4 Proteases  

 

Proteases são um grupo altamente complexo de enzimas que diferem em 

sua especificidade de substrato, mecanismo catalítico e sítio ativo (VISHWANATHA; RAO; 

SINGH, 2009). Elas representam 60% do total da produção de enzimas industriais, que são 

aplicadas em diversas indústrias, tais como alimentos, remédios, detergentes e couro. 

(THANAPIMMETHA et al., 2012). São classificadas como alcalinas, neutras ou ácidas 

devido o seu mecanismo catalítico e pH de atividade ideal (IKASARI; MITCHELL, 1996). 

Proteases ácidas tem massa molecular na faixa de 30-45 kDa e em sua ação catalítica 

requerem resíduos de ácido aspártico. (VISHWANATHA; RAO; SINGH, 2009). 

Desempenham seu papel no amaciamento de carnes e na fabricação de alimentos fermentados 

por fungos. As proteases alcalinas apresentam elevada estabilidade e atividade em condições 

extremas de temperatura e pH alcalino (ABIDI; LIMAM; NEJIB, 2008). Elas são utilizadas 

nos produtos em pó, como detergentes, mas com pouca utilização na área de alimentos, como 

na fabricação de cerveja e produção de hidrolisado protéico (MOREIRA et al., 2001).  

As proteases são encontradas em diversas fontes, tais como plantas, animais e 

microrganismos (SANDHYA; SUMANTHA; PANDEY, 2004), mas são comumente obtidos 

em grandes quantidades a partir de animais ou fontes fúngicas (IKASARI; MITCHELL, 

1996). 

Há trabalhos bem documentados que relatam a produção de proteases extracelulares 

por fungos patogênicos de plantas. A produção de proteases tem sido descrita por 

Conidiobolus coronatus, Verticillium chlamydosporium, Penicillium sp. e Aspergillus 

parasiticus (ABIDI; LIMAM; NEJIB, 2008).  

O fungo filamentoso Aspergillus oryzae, excepcionalmente, tem uma longa história 

industrial na síntese de protease (WANG; LAW; WEBB, 2005). É uma cepa considerada 

segura para produção de enzimas com aplicações na indústria de alimentos, uma vez que não 

necessita expressar a seqüência de genes responsáveis pela produção de aflatoxinas. Este 

fungo cresce na superfície de materiais sólidos como subprodutos agrícolas, por exemplo, 

farelo de trigo, farelo de arroz, bagaço e muitos outros substratos, num processo conhecido 

por fermentação semi-sólida (VISHWANATHA; APPU RAO; SINGH, 2009). 

Defini-se por fermentação em estado sólido (FES) o processo de crescimento 

microbiano em um substrato sólido contendo apenas a umidade suficiente para manter seu 

metabolismo e sem a presença de água livre. O uso de (FES) apresenta vantagens para o 

crescimento de fungos filamentosos, uma vez que simula o habitat natural destes micro-
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organismos e proporciona assim maior produtividade quando comparado a fermentação 

submersa (FS). Embora a (FS) seja usada para a produção de 90% de todas as enzimas 

industriais, este processo muitas vezes envolve microorganismos geneticamente modificados 

(FARINAS et al., 2011). Outras vantagens da (FES) que apresentam comparada a (FS) são a 

maior produtividade enzimática, a simplicidade do processo, menor investimento em capital e 

energia, além da facilidade na recuperação do produto no final (IKASARI; MITCHELL, 

1996). 

 

3.5 Secagem por Atomização (Spray drying) 

 

O processo de secagem por atomização consiste na pulverização de um líquido em 

gotículas de diâmetro muito pequeno, as quais são aspergidas em uma câmara contendo ar 

quente seco. Ao entrar em contato com o ar aquecido, a água presente nas gotículas evapora 

quase instantaneamente e as partículas secas, são então transportadas pelo ar de secagem para 

fora da câmara, onde são recolhidas em um coletor. O funcionamento de um spray dryer esta 

apresentado na Figura 2 (ORDÓÑEZ, 2005a). 

 

Figura 2 – Modelo esquemático do funcionamento de um Mini Spray dryer. 
 

 

 
Fonte: Adaptado de Bürki et al.(2011). 
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Esta técnica é bastante adequada para a secagem de materiais sensíveis ao calor. Isto 

porque, embora as gotículas sejam submetidas a altas temperaturas na câmara de secagem, a 

velocidade de desidratação é muito alta devido à grande área superficial das partículas. Desta 

forma, o risco de superaquecimento do produto é mínimo, uma vez que com a evaporação da 

água ocorre o resfriamento da partícula. Além disso, o período de permanência desta na 

câmara é muito curto (1 a 10s) (ORDÓÑEZ, 2005a). 

A eliminação de água do produto durante a atomização reduz a sua atividade de água, 

permitindo assim, seu armazenamento à temperatura ambiente, uma vez que reações físicas, 

químicas e microbiológicas são inibidas (CHEN; PATEL, 2008; SCHUCK et al., 2009).  

Em termos operacionais, a secagem por atomização apresenta a vantagem de ser um 

processo constituído de uma única etapa rápida e contínua e embora, se utilize ar comprimido 

em elevadas temperaturas, a possibilidade de controle dos parâmetros de processo também é 

outra vantagem (BÜRKI et al., 2011).  

Grande parte de pós alimentícios secos por spray dryer contém ingredientes de origem 

láctea, como leite em pó desnatado, leite em pó integral, proteínas do soro de leite, lactose, 

iogurte em pó, queijo em pó, como constituintes. (CHEN; PATEL, 2008). Isolados protéicos 

de soro de leite são produtos com conteúdo protéico acima de 90%, e são um dos mais 

importantes produtos de proteína do soro e são encontrados comercialmente na forma de um 

pó. Sua fabricação consiste no uso de cromatografia de troca iônica ou microfiltração, seguido 

da secagem por atomização. Mesmo diante de perdas das muitas propriedades funcionais 

(solubilidade e gelificação), a secagem por atomização ainda é o método preferido para a 

produção de proteínas do soro de leite em pó (QI; ONWULATA, 2011). 

A preservação dos nutrientes, a desativação de micro-organismos indesejados, a 

obtenção de partículas de umidade, a funcionalidade desejada e uma vida de prateleira do 

produto estendida são os interesses primários durante a fabricação de produtos alimentícios 

por spray dryer (CHEN; PATEL, 2008). 

No entanto, em se tratando da secagem de leite e de soro de leite, existem poucos 

estudos científicos ou técnicos sobre a qualidade do produto em pó que relatem os parâmetros 

do processo, a composição físico-química ou microbiologia dos concentrados. Os produtos 

oferecidos no mercado têm sido fruto da experiência obtida empiricamente pelos fabricantes. 

Devido à variedade e complexidade das misturas a serem secas, existe a necessidade de 

estudos que levem em consideração as propriedades físico-químicas e termodinâmicas dos 

produtos a serem atomizados (SCHUCK et al., 2009).  
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4 METODOLOGIA 

 

Os experimentos foram conduzidos nos Laboratórios de Bioprocessos, de Análise de 

Alimentos e de Processos Agroindustriais da Embrapa Agroindústria Tropical/ Fortaleza-

Ceará e no Laboratório de Controle de Qualidade e Secagem de Alimentos do Departamento 

de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará/ Fortaleza-Ceará. 

 

4.1 Produção do extrato proteolítico 

• Micro-organismo e técnicas de manutenção 

Foi utilizado o fungo filamentoso Aspergillus oryzae IV pertencente a coleção de 

trabalho da Embrapa Agroindústria Tropical,  mantido em solo estéril à temperatura de -18 °. 

A produção de esporos aconteceu de acordo com Farias et al. (2010), onde os esporos foram 

ativados em tubos contendo meio ágar batata dextrose (BDA) inclinado por um período de 5 a 

7 dias em estufa B.O.D.1 à 30 °C, para obtenção do 1° repique. Verificada a produção dos 

esporos, estes foram transferidos para tubos previamente preparados contendo o mesmo meio 

de cultura, em seguida, repetiu-se o procedimento para a obtenção do 2° repique. A suspensão 

de esporos, quando necessária, foi extraída adicionando-se 10 mL de solução Tween 80 0,3%, 

estéril, no tubo do 2° repique.  

 

• Produção de esporos para inoculação 

 

O meio de esporulação foi selecionado trabalhos anteriores realizados no mesmo 

grupo de pesquisa do laboratório. Consistiu de 10 g de farelo de trigo umidificado com 4 mL 

de sulfato de amônio 2% e fosfato de sódio monobásico 1,7%, em erlenmeyers de 125 mL, 

descrito por Freitas (2009), em seguida os fracos foram autoclavados à 121 °C por 15 minutos  

(Figura 3). Para cada frasco, adicionou-se 1 mL da suspensão de esporos e incubou-se em 

estufa B.O.D. à temperatura de 30 °C por 5 dias. 

 

 

 

                                                           
1 Biochemical Oxygen Demand. 
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Figura 3 - Erlemneyer contendo esporos, 
provenientes do 2° repique cultivados em farelo de 
trigo. 

 

 

Os esporos foram extraídos do meio de esporulação com 40 mL de solução Tween 80 

(0,3%). Com o auxílio de um bastão de vidro foi realizada a agitação manual dos frascos para 

promover a liberação dos esporos. Em seguida, a suspensão foi filtrada em gaze estéril, 

transferida para recipiente também estéril e diluída para determinação da concentração de 

esporos. 

A concentração de esporos suspensos foi determinada pela contagem em Câmara de 

Neubauer usando microscópio ótico (Nikon Eclispse/ E200) com magnificação de 400× 

(FARIAS et al., 2010). 

• Preparo dos meios semi-sólidos 

A torta de canola, subproduto do processo de extração do óleo de canola, gentilmente 

cedida pela Celena Alimentos, localizada em Eldorado do Sul-RS, foi utilizada como 

substrato para as fermentações sem passar por tratamento adicional.  

O meio fermentativo para a produção das enzimas é composto por torta de canola e 

água, na proporção 40 mL para 100 gtorta. O meio foi homogeneizado e distribuído em 

erlemneyers de 500 mL contendo 40g em cada e autoclavados por 15 minutos a 121 °C 

(FREITAS, 2009). 

• Processo Fermentativo 

Ao meio semi-sólido de farelo de canola inoculou-se 107 esporos/g. Os frascos foram 

incubados à 20 °C por 96 horas em estufa BOD (Tecnal, TE) conforme Freitas (2009).  
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• Extração das proteases 

Ao final da fermentação foi adicionado ao meio, 100 mL de tampão acetato 50 mM 

pH 5. A suspensão foi incubada a 20 °C por 1 hora. Em seguida a suspensão foi filtrada à 

vácuo, utilizando papel de filtro qualitativo, visando a obtenção do extrato proteolítico. O 

sobrenadante foi recolhido para análise de atividade enzimática e armazenado sob 

congelamento a temperatura de -18 °C em freezer vertical. Cada lote de extrato enzimático 

obtido teve sua atividade enzimática determinada em U/mL. 

 

4.2 Caracterização do soro de queijo coalho 

 

As amostras de soro de queijo coalho fornecidas por 2 queijarias do vale do Jaguaribe 

no Estado do Ceará foram estocadas a temperatura de -18 °C, intituladas de amostra A e 

amostra B. As amostras foram caracterizadas quanto ao pH, umidade, cinzas, proteína total e 

extrato etéreo. 

 

4.3 Hidrólise enzimática  

 

4.3.1 - Experimento Preliminar 

 

Os ensaios de hidrólise foram conduzidos em frascos erlemneyers de 250 mL 

contendo a mistura reacional enzima + soro (relação E:S) 1:100 mL  e incubados em agitador 

orbital  à 150 rpm (Tecnal, TE 420) à 37 °C. 

Para avaliar o potencial hidrolítico das proteases sintetizadas pelo A. oryzae IV, 

estudou-se a hidrólise por um tempo de incubação de 25 horas à 37 ºC, temperatura 

empregada na determinação da atividade proteólítica.  Nas primeiras 5 horas de ensaio, os 

frascos erlemneyers foram retirados a cada 1 hora para quantificação protéica pelo método 

espectrofotométrico de Bradfod (1976). Para isto, realizou-se uma diluição onde uma alíquota 

de 1000 µL da mistura reacional foi transferida e aferida em um balão volumétrico de 25 mL. 

Transcorridas as 5 horas, prosseguiu-se retirando os fracos apenas a cada 5 horas até o final 

do tempo de incubação.  

A diluição possibilitou a adequação da amostra para determinação protéica, além de 

reduzir a velocidade de hidrólise para o armazenamento das amostras à temperatura de -18 

°C. Os valores finais foram expressos como a razão entre os valores protéicos quantificados 
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em um tempo Tn e os valores protéicos quantificados no início da hidrólise (T0), multiplicado 

por 100.  

 

4.3.2 - Influência do tempo e temperatura 

 

Para definir a temperatura de hidrólise utilizaram-se as mesmas condições do 

experimento preliminar, variando apenas a temperatura de incubação em 30, 40 e 50 °C.  

 

4.3.3 - Influência da relação E:S (Enzima:Soro) 

 

Baseado na etapa anterior, a temperatura que permitiu maior hidrólise protéica foi 

fixada para avaliar a influência da quantidade de enzima sobre a hidrólise enzimática. Para 

isto foram utilizadas diferentes proporções soro/enzima, sendo adicionados 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5 e 3,0 mL do extrato enzimático para 100 mL de soro. O melhor tempo de incubação 

foi definido como aquele que permitiu a maior queda dos valores protéicos. 

 

4.3.4 - Influência do pH 

 

Após verificada a necessidade, o pH do soro foi ajustado para 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 e 8,0; 

utilizando HCl 50% e NaOH 50%, afim de estudar a influência deste parâmetro sobre a ação 

hidrolítica das proteases, além de caracterizar o pH que possibilita maior grau de hidrólise. 

 

4.3.5 - Grau de hidrólise (GH) 

 

 O grau de hidrólise foi expresso como sendo a razão percentual da redução no teor de 

proteína presente no meio reacional, determinado pelo método espectrofotométrico de 

Bradford (1976), descrito no item 4.7.8. A Figura 4 ilustra a reação entre o corante e a 

proteína. Os dados foram testados quanto a análise de variância ao nível de significância de 

5%, pelo teste Tukey (ANOVA). 
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              Figura 4 – Esquema da reação entre o corante Azul de Coomassie e a proteína. 

 

 

4.4 Hidrólise em reator agitado (tipo CSTR)  

 

A fim de se obter um volume maior de hidrolisado para etapas posteriores de 

secagens, adicionou-se 140 mL de extrato enzimático em 7 L de soro em um reator de 

bancada (BioFlo 3000) com capacidade para 10 L úteis. Incubou-se na melhor condição de 

tempo, temperatura e relação E:S, em um reator tipo CSTR (Continuous Stirred Tank 

Reactor) de agitação contínua (Figura 5). A hidrólise foi conduzida em processo descontínuo 

(batelada), em que não há adição de reagentes ao longo do tempo de reação.  

 

Figura 5 - Reator tipo CSTR contendo 
7L de soro de leite em processo de 
hidrólise. 
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A hidrólise foi interrompida através de tratamento térmico, onde o hidrolisado foi 

aquecido em banho-maria (Figura 6) à 90 °C por 20 minutos (SILVA, 2009; BIASUTTI et 

al., 2008) e posteriormente foi verificada a atividade conforme metodologia descrita no item 

4.7.7. 

 

Figura 6 - Utensílios utilizados para 
tratamento térmico do hidrolisado, 
visando a inativação das proteases 
adicionadas. 

 

 

4.5 Atomização do hidrolisado  

 

4.5.1 Teste preliminar de atomização do hidrolisado 

 

O equipamento utilizado para a secagem dos hidrolisados foi o Mini Spray LM MSD 

1.0 da LabMaq (Figura 7), com capacidade máxima de secagem de 1,0 L/h e bico atomizador 

integrado de duplo fluído com 1,4 mm de diâmetro. O spray dryer empregado funciona em 

fluxo de correntes paralelas do ar de secagem e do produto. A primeira secagem foi realizada 

com o hidrolisado obtido na etapa anterior (item 4.4) com seu conteúdo de sólidos inicial (7 

°Brix) sob as seguintes condições de secagem: 
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• Temperatura de entrada: 110 °C 

• Vazão de alimentação: 0,4 L/h 

• Velocidade do ar: 3,5 m³/h 

• Pressão do ar comprimido: 3 Kgf/cm² 

 

Figura 7 - Spray dryer utilizado na atomização 
dos hidrolisados. 

 

 

4.5.2 Atomização de diferentes concentrações do hidrolisado  

 

O teor de sólidos do hidrolisado foi aumentado em 2 a 4 vezes utilizando 

rotaevaporador (Tecnal) e balão de 1L contendo 500 mL de soro à 90 °C, acoplado a uma 

bomba de vácuo, pelo tempo necessário para a obtenção do grau °Brix desejável, cuja 

determinação era feita através de um refratômetro digital (Atago/PR 101). Em seguida, as 

amostras hidrolisadas com diferentes concentrações de sólidos foram submetidas ao processo 

de atomização. As condições da secagem foram as mesmas descritas no item 4.5.1, com 

exceção da vazão de alimentação que foi de 0,2 L/h, sendo a vazão mínina recomendada pelo 

fabricante. No pó resultante foram determinados: rendimento, umidade e atividade de água 

(aw). 

Para cada secagem as amostras foram pesadas antes e depois da atomização. A seguir 

foram determinadas umidade e aw no produto atomizado. O cálculo do rendimento foi obtido 
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pela razão entre o peso da massa obtido depois da secagem e a massa esperada, multiplicado 

por 100.  

Todos os experimentos de secagens foram feitos em duplicata e as análises de 

umidade e atividade de água em triplicata. Os dados foram testados quanto a análise de 

variância ao nível de significância de 5%, pelo teste Tukey (ANOVA). 

 

4.6 Caracterização eletroforética do hidrolisado  

 

A eletroforese em gel foi realizada seguindo metodologia adaptada de Egito et al., 

(2002). Foram preparados dois géis, no primeiro uma alíquota de 200 µL das amostras 

hidrolisadas diluídas (obtidas conforme o item 4.3.1) foi adiciona a 800 µL de tampão 

desnaturante (Tris-HCl, pH 6,8, contendo 0,1% de SDS (Duodecil Sulfato de Sódio) e 5% 

de β-mercaptoetanol. Em seguida foram aquecidas a 100 °C por 3 min. Para o segundo gel 

pesou-se 2 mg de padrões conhecidos (soro de leite obtido por coagulação ácida e Albumina 

Soro Bovina) e estas amostras foram submetidas ao mesmo tratamento descrito, contendo 

uma concentração final de 2mg/mL. Em seguida uma alíquota de 40µL de cada amostra 

submetida ao tratamento prévio foi transferida e depositada em géis de poliacrilamida na 

presença de Duodecil Sulfato de Sódio (PAGE-SDS). Após a corrida, os géis foram 

inicialmente corados com 0,1% de Azul de Coomassie Brilhante R-250, dissolvido em uma 

mistura de 50% de etanol e 2% ácido tricloroacético overnight. Em seguida foram 

submetidos a descoloração em uma solução de 30% de etanol e 7,5% de ácido acético, sendo 

posteriormente submetidos a uma nova coloração por nitrato de prata (0,1%). Compararou-

se o perfil peptídico entre amostras in natura e congelada (2 amostras não hidrolisadas e 2 

amostras hidrolisadas). 

 

4.7 Determinações analíticas 

 

4.7.1  pH: determinado usando potenciômetro (Hanna, HI 2221) devidamente calibrado com 

soluções  tampão de pH 4,0 e 7,0.; 

 

4.7.2 Umidade: as amostras foram primeiramente evaporadas, em banho-maria à 80 ºC, para 

eliminação da água evitando perdas por borbulhamento durante a secagem. Em 
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seguida foram submetidas a secagem em estufa à 105°C e pesadas até a manter uma 

estabilização, conforme método 012/IV (IAL, 2008);  

 

4.7.3 Cinzas: as amostras também foram evaporadas em banho-maria à 80 ºC antes etapa de 

incineração. Em seguida o conteúdo de cinzas foi determinado através de mufla à 550 

°C por 6 horas, conforme método 018/IV (IAL, 2008); 

 

4.7.4 Proteína total: determinada pelo processo de digestão Kjeldahl, usando 6,38 como 

fator de conversão de nitrogênio total em proteína, conforme o método 036/IV (IAL, 

2008);  

 

4.7.5 Extrato etéreo: determinada através de extrator Soxhlet, utilizando hexano como 

solvente, conforme método 032/IV (IAL, 2008); 

 

4.7.6 aw: determinada de forma direta e com auxílio de cápsulas contendo as amostras à 

28°C em medidor Aqualab (CX-2); 

 

4.7.7 Atividade proteolítica: Em tubo de centrífuga de fundo cônico, contendo 1,0 mL de 

azocaseína (0,5%), previamente aquecida a 37 °C adicionou-se 1,0 mL de extrato 

enzimático. Incubou-se o sistema em banho-maria por 40 minutos. A reação foi 

interrompida pela adição de 1 mL de ácido tricloroacético 10%.  Em seguida, o 

precipitado foi separado por centrifugação (Fanem/206 BL) a 3000 rpm por 15 

minutos. A uma alíquota de 2 mL de sobrenadante, adicionaram-se  2 mL de solução 

de KOH 5N, para formação do composto cromóforo de acordo com Charney e 

Tomarelli (1947). A leitura da absorbância em espectrofotômetro (Varian, modelo 

Cary 50) foi feita a 428 nm. Uma unidade de atividade proteolítica (U) foi definida 

como a quantidade de enzima que produz uma diferença de 0,01 na absorbância entre 

o branco e a amostra, por minuto, nas condições estabelecidas de reação. 
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4.7.8 Concentração protéica por espectrofotometria 

 

• Curva Padrão de Albumina Soro Bovina (BSA) - Uma solução padrão de BSA de 

1000µg/mL foi preparada e avolumada em um balão de 100 mL. A partir da solução 

padrão e de cálculos, preparou-se oito soluções em balões volumétricos de 10 mL 

numa faixa de concentração entre 25 a 200 µg/mL. 

 

Análise especrofotometrica - Transferiu-se para um tubo de ensaio, uma alíquota de 

300 µL da amostra e adicionou 3 mL do reagente, cuja concentração final é 0,01% de 

Azul de Coomassie Brilhante G-250, 4,7% de etanol e 8,5% ácido fosfórico. Em 

seguida o tubo foi levemente homogeneizado e a leitura feita em espectrofotômetro 

(Varian, modelo Cary 50) a 595 nm (BRADFORD, 1976). A vantagem deste método é 

o desenvolvimento rápido da cor, com tempo de análise de aproximadamente 10 

minutos.  Além disso, este ensaio é relativamente livre da interferência de reagentes 

comuns, exceto detergentes (ANTHARAVALLY et al., 2009; CARLSSON et al., 

2011). Outra consideração deve ser feita aqui, o ensaio de Bradford apresenta um 

limite de sensibilidade quanto ao tamanho dos peptídeos na amostra. Estes devem 

apresentar peso molecular mínimo para sua detecção entre 3 e 5 kDa (BIO-RED, 

2000). Ou seja, peptídeos com peso molecular inferior a esta faixa ou aminoácidos 

livres não foram detectados neste estudo.  

 

Todos os resultados são expressos como a média de dois experimentos e cada 

determinação analítica foi realizada em triplicata. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Composição centesimal do soro de queijo de coalho 

 

A caracterização das amostras de soro de leite utilizadas no presente estudo é 

apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Composição centesimal das amostras de soro de queijo 

coalho em estudo. 

Parâmetro % Amostra 1  Amostra 2 

Umidade   93,22 ± 0,01 92,23 ± 0,02  

Cinzas    7,59 ± 0,22 5,87 ± 0,42 

Extrato etéreo    0,44 ± 0,08 1,48 ± 0,01 

Proteínas    0,84 ± 0,03 0,80 ± 0,09 

pH 5,34 ± 0,02 5,46 ± 0,01  

 

 

Os teores de umidade e proteínas são similares aos reportados por Soares et al. (2011) 

que também caracterizaram soro de queijo de coalho, no entanto o valor do extrato etéreo  

encontrado na amostra 2 foi superior comparado a amostra 1 e aos dados dos autores (0,42%). 

Sabe-se que as variedades de soro de leite diferem consideravelmente em sua composição 

química devido ao uso de diferentes tipos de leite e no processamento empregado para a 

obtenção do queijo (SMITHERS, 2008). Vale ressaltar ainda que não há padronização nas 

etapas de elaboração do queijo de coalho, principalmente entre as pequenas queijarias, o que 

explica a diferença desse parâmetro entres as amostras caracterizadas no presente estudo 

(CAVALCANTE et al., 2007).  

Outro parâmetro que merece destaque é o teor de cinzas das amostras, sendo este 

superior ao relatado por Soares et al. (2011), que constataram 0,48%. Contudo na mesma 

ordem de grandeza que Siso, (1996) publicou em sua revisão sobre a utilização biotecnológica 

de soro, sendo entre 8,0-10,0%. Cada amostra utilizada neste trabalho foi obtida da mistura do 

efluente nas etapas de desora, salga e subseqüente prensagem (Figura 1), o que deve explicar 

o alto conteúdo de cinzas presente nas amostras.  
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No que se refere ao pH do soro de leite, sabe-se que este depende do tipo de processo 

utilizado para coagulação das caseínas. Realizando-se esta etapa por via ácida, empregada na 

elaboração de queijos moles, origina-se o soro ácido (pH < 5,0). Sendo a coagulação por via 

enzimática, empregada na elaboração de queijos duros, origina-se o soro doce (pH 6,0 - 7,0) 

(ORDÓÑEZ, 2005b; SILVA, 2010). Os valores de pH obtidos caracterizam um soro doce, 

ainda que os valores estejam abaixo da faixa definida por Ordóñez (2005b), seu caráter doce 

deve-se ao tipo de coagulação empregada, a qual é por via enzimática. 

As amostras de soro de queijo coalho foram coletadas de duas queijarias distintas e 

caracterizadas com a finalidade de compará-las. No entanto nas etapas subseqüentes do 

trabalho utilizou-se apenas amostra 1. 

 

5.2 Hidrólise enzimática  

 

5.2.1 Experimento preliminar  

Para esta etapa do estudo, utilizou-se um lote do extrato enzimático obtido por 

fermentação semi-sólida descrita no item 4.1 com aproximadamente 145 U/mL de atividade 

enzimática.  

Em se tratando dos valores de atividade enzimática encontrados na literatura, observa-

se diferenças entre as condições empregadas na determinação deste parâmetro, como tempo e 

temperatura da reação, concentração e tipo substrato. Su et al., (2011), por exemplo, 

compararam a atividade enzimática entre proteases comerciais e o extrato bruto produzido por 

A. oryzae HN 3042, utilizando como substrato caseína 2% à 30 °C por 10 minutos. Já 

Vishwanatha; Rao; Singh (2009), em seu estudo com proteases sintetizadas por A. oryzae 

MTCC 5341 empregaram hemoglobina 2% à 55 °C durante o mesmo tempo de reação. No 

presente trabalho utilizou-se azocaseína 1% à 37 °C por 40 minutos. 

A hidrólise preliminar foi realizada com o objetivo de avaliar a ação hidrolítica das 

proteases sobre as proteínas do soro de leite. A metodologia de Bradford (1976), escolhida 

para acompanhar a hidrólise fundamenta-se na mudança de cor no espectro de absorção do 

corante Azul de Coomassie, quando ele interage com a ligação peptídica das proteínas, em 

meio ácido. O aumento na absorbância no comprimento de onda a 595 nm está relacionado à 

concentração de proteína em conseqüência das ligações peptídicas presentes na amostra 

(CARLSSON et al., 2011). Dessa forma, com a ação hidrolítica das proteases espera-se que 

os valores de concentração protéica sejam reduzidos no decorrer do tempo de hidrólise. O 

Gráfico 1 apresenta o perfil obtido nesta hidrólise preliminar. 



40 

Gráfico 1 – Valores percentuais de concentração protéica em 
função do tempo de hidrólise. 
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No início do processo de hidrólise quantificou-se 3,0 g/L e após 5 horas de processo, 

2,6 g/L. Em razão do resultado da concentração protéica obtida ao final das 5 horas 

(representando 88% do valor inicial), o período foi prolongado por mais 20 horas, afim de 

acompanhar quanto seria possível reduzir essa concentração. Ao final das 25 horas atingiu-se 

2,1 g/L, que equivalem a 70% do valor inicial. Essa etapa realizada sob a temperatura ótima 

da enzima (37 °C) possibilitou verificar o potencial hidrolítico das proteases do A. oryzae IV 

sobre as proteínas do soro de leite, contudo o tempo de hidrólise foi considerado muito 

extenso, devendo ser otimizada nas etapas posteriores. 

A composição peptídica dos hidrolisados e, conseqüentemente, suas propriedades, 

dependem da proteína a ser hidrolisada, da enzima empregada e das condições de hidrólise 

como temperatura, pH, relação entre a enzima e o substrato e tempo de reação (GAUTHIER; 

POULIOT, 2003; MOTA et al., 2006). Assim, os parâmetros hidrolíticos como temperatura e 

relação E:S foram avaliados na etapa seguinte afim de selecionar aqueles que permitem  

maior redução da concentração protéica e maior grau de hidrólise (GH). 

 

5.2.2 Grau de Hidrólise (GH) 

 

O grau de hidrolise (GH) é o percentual de ligações peptídicas clivadas no processo de 

hidrólise (SILVA, 2009).  A metodologia adotada no presente estudo para acompanhamento 



41 

da hidrólise fundamenta-se na reação entre o corante Azul de Coomassie e as ligações 

peptídicas presentes na amostra. Os trabalhos encontrados na literatura que expressam esse 

parâmetro, utilizam diferentes metodologias para estimar o percentual de ligações clivadas, 

sendo estas, principalmente, na determinação do nitrogênio solúvel, após precipitação da 

proteína com ácido tricloroacético, na determinação de grupos amino livres ou na 

determinação de prótons liberados após a ruptura das ligações peptídicas em determinados 

valores de pH (SILVA, 2009; CHEISON et al., 2009).  

 

5.2.3 Influência da temperatura  

 

Nesta etapa, avaliou-se a influência da temperatura de incubação sobre processo de 

hidrólise. Para isto, empregou-se um novo lote de extrato enzimático apresentando 170 U/mL 

de atividade proteolítica. Os valores percentuais de concentração protéica em função do 

tempo de reação são mostrados no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2- Valores percentuais de concentração protéica em 
função do tempo de hidrólise sob diferentes temperaturas de 
incubação. 
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Observou-se que aumento da temperatura promoveu a redução na concentração 

protéica. Por exemplo, quando a mistura reacional foi submetida à 30 °C, os valores de 

concentração protéica quase não sofreram redução. Enquanto que empregando 40 ºC e 50 °C, 

quantificou-se, respectivamente, 43% e 33% do valor inicial ao final das 25 horas de reação. 

No entanto, quando empregada a temperatura de 50 °C em 10 horas, já quantificou-se 46%. 
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Desta forma, não é interessante economicamente para o processo, estender-se por mais 15 

horas, pois estatisticamente, não houve diferença entre os tempos 10 e 25 horas à temperatura 

de 50 °C.  

Quanto ao efeito da melhor temperatura obtida no presente estudo, verificou-se 

resultados semelhantes na literatura. Mota et al. (2006) também avaliaram duas temperaturas 

de incubação (37 °C e 50 °C) sobre a hidrólise de concentrados de soro de leite utilizando 

uma protease comercial, a tripsina. Os autores verificaram a eficiência na hidrólise em virtude 

da elevação da temperatura de 37 °C para 50 °C.  

No que se refere ao tempo de reação, Svenning et al. (2000) comentam que a hidrólise 

de proteínas não deve-se dar por tempos muito prolongados, pelo fato de uma hidrólise 

extensa gerar um produto mais amargo e menos agradável sensorialmente. Assim para a etapa 

seguinte, o tempo de hidrólise foi reduzido para 12 horas e a temperatura de incubação foi de 

50 °C. 

O Gráfico 3 apresenta o GH dos hidrolisados obtido pela ação das proteases nas 

temperaturas de incubação avaliadas, este parâmetro foi maior quando utilizou-se a 

temperatura de incubação 50 °C chegando a aproximadamente 67%. 

 

 

Gráfico 3- Grau de hidrólise obtido em diferentes temperaturas de incubação 
após 10 e 12 horas de processo. 

 

Letras minúsculas iguais indicam que não há diferença significativa 

(p<0,05%) em 10 horas de hidrólise. Letras maiúsculas iguais indicam que 

não há diferença significativa (p<0,05%) em 25 horas de hidrólise. 
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5.2.4 Influência da relação E:S 

 

O controle da quantidade da enzima é de extrema importância, uma vez que sua ação 

específica irá influenciar, principalmente com relação ao tamanho médio dos peptídeos e no 

teor de aminoácidos livres (SILVA, 2010). 

Para toda esta etapa, foi empregado lote de extrato com 170 U/mL de atividade 

proteolítica. A equivalência entre volume e as unidades de enzima adicionadas ao soro de leite 

são mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Equivalência entre volume e unidades de enzima 
adicionadas. 

Volume adicionado em 
100 mL de soro (mL) 

 
Unidades de enzima 

adicionadas  
 

  
0,50 85 
0,75 128 
1,00 170 
1,50 255 
2,00  340 
2,50 425 
3,00 510 

  
 

A influência da relaçõa E:S sobre o processo de hidrolise está apresentada no Gráfico 

4. Observou-se o aumento da hidrólise com o aumento da relação E:S, no entanto, valores 

superiores a 2,0:100 não permitiram maiores reduções nos valores proteícos. Atingindo-se 

aproximadamente 30% quando empregada a relação 2,0:100 e as relação 2,5 e 3,0  

possibilitaram apenas valores próximos  a 42 % do valor inicial.  Sendo assim, os melhores 

parâmetros para esta etapa foram: relação E:S de 2,0:100, à 50 °C por 12 horas. Nesta 

condição atingiu-se um GH de aproximadamente 70% visualizado no Gráfico 5. Através deste 

gráfico, pode-se observar que não houve diferença estatística entre as relações E:S superiores 

ao valor de 2,0:100, sendo este diferente significativamente de todas as relações empregadas.  
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Gráfico 4- Valores percentuais de concentração protéica em função do 
tempo de hidrólise com diferentes relações E:S. 
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Gráfico 5- Grau de hidrólise obtido com diferentes valores de relação E:S 
após 12 horas de processo. 

 
Letras minúsculas iguais indicam que não há diferença significativa 

(p<0,05%). 

 

Alguns autores comentam a relação da influência de diferentes relações E:S sobre a 

qualidade do perfil peptídico dos hidrolisados (SILVA et al., 2009). Morais et al. (2002) 

utilizaram duas relações E:S (2 e 4%) na obtenção de hidrolisados de caseína com elevados 

teores de di e tri peptídeos empregando uma enzima comercial, a papaína. Os autores 

verificaram através de perfís cromatográficos, que o aumento da relação de 2% para 4%, 
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proporcinou um perfil peptídico de baixa qualidade nutricional, com a redução dos níveis de 

di e tri-peptíedeos e um aumento do teor de aminoácidos livres e médios peptídeos. 

 

5.3 Perfil eletroforético do hidrolisado 

 

No presente trabalho, foram preparados géis eletroforéticos contendo amostras de soro 

de leite, onde se confirmou a ação das proteases sobre as proteínas de diversos pesos 

moleculares (Figura 8). Nesta etapa do estudo utilizou-se as amostras de hidrolisados obtidas 

na condição que proporcionou maior grau de hidrólise. 

 

Figura 8 – Géis de eletroforese. 

 

A) Gel corado em solução de prata com amostras de soro de leite não hidrolisadas e hidrolisadas: 
SNHC - Soro não hidrolisado congelado; SNHI - Soro não hidrolisado in natura; SHC – Soro 
hidrolisado congelado; SHI - Soro hidrolisado in natura. B) Gel corado em solução Coomassie 
Brilliant Blue com amostras padrões: PM - Peso molecular padrão; SLA - Soro de leite obtido por 
coagulação ácida; BSA - Albumina Soro Bovina. 

 

Na figura 8A observa-se um gel submetido à coloração de Azul de Coomassie, 

contendo o peso molecular, uma amostra de soro obtido em laboratório por coagulação ácida 

e uma amostra de Albumina Soro Bovina (BSA).  

Na figura 8B observa-se um gel contendo amostras não hidrolisadas e hidrolisadas. 

Este gel foi submetido à coloração de Azul de Coomassie, seguida de coloração de prata. Essa 

última coloração mostrou-se mais eficiente na visualização dos peptídeos, em virtude da baixa 

concentração protéica das amostras. Observa-se através da figura 8B a redução nas bandas das 

amostras hidrolisadas em relação às amostras não-hidrolisadas. Esta redução ocorreu mais 

notadamente nas proteínas de peso molecular entre 66,2 e 14,4 kDa. 

A B 

β-lactoglobulina 

BSA 

α-lactoalbumina 
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Quando comparou-se os géis das Figuras 8A e 8B, identificou-se algumas proteínas de 

acordo o peso molecular relatado na literatura. Autores descrevem os pesos moleculares da 

BSA, α-lactoalbumina, que são, respectivamente, 66,3 e 14 kDa (CHEISON et al., 2011; 

SGARBIERI, 1996; FONSECA, 2008; MARTINO, 2008). Assim, pode-se evidenciar bandas 

correspondentes a BSA e α-lactoalbumina, bem como sua redução nas amostras hidrolisadas. 

Observou-se ainda bandas com cerca de 18 kDa que não reduziram após o processo de 

hidrólise representando, provavelmente, β-lactoglobulinas, pois segundo Sgarbieri (1996), 

estas proteínas contêm 162 resíduos de aminoácidos e peso molecular de 18 kDa. Cheison et 

al. (2011), em seu estudo também empregaram a técnica eletroforética SDS-PAGE para 

estimar o tamanho dos peptídeos dos hidrolisados obtidos pela enzima tripsina e sob suas 

melhores condições de hidrólise (37 °C; pH 7.8), relataram uma relação de resistência na 

hidrólise da α-lactoglobulina e das estruturas da β-lactoglobulina pela ação desta enzima. 

Segundo Wit (1998), a resistência dessa proteína está relacionada a sua função. A β-

lactoglobulina faz o transporte da pró-vitamina nos bovinos, por isso é uma estrutura globular 

de grande estabilidade aos ácidos e enzimas proteolíticas presentes no estômago. Sua estrutura 

apresenta-se sob três variantes de acordo com o pH em que se encontra. Quando em valores 

de pH entre 5,1 e 6,7, a proteína está na forma de dímeros compactados. Em pH ≤ 4,0, a 

proteína se desdobra e é suscetível à digestão pela pepsina no estômago (AFONSO, 2008). 

Essa resistência à hidrólise também pode ser reduzida empregando-se uma etapa de 

pré-tratamento ao soro de leite. O tratamento térmico do substrato antes da reação de hidrólise 

provoca uma desnaturação e, consequentemente, mudanças na conformação da proteína, que 

podem aumentar a exposição de suas ligações peptídicas e melhorar a acessibilidade do 

substrato às enzimas (BIASUTTI, 2006). Contudo a relação entre o pH e a temperatura de 

pré-tratamento deve ser avaliada, afim de evitar a formação de octâmeros ainda mais estáveis 

(FONSECA, 2008). 

O processo de hidrólise depende da aplicação dos hidrolisados. Para a redução da 

alergenicidade, por  exemplo, a massa molecular dos hidrolisados de proteína de soro de leite 

deve apresentar-se entre 3 e 5 kDa (LI-JUN; CHUAN-HE; ZHENG, 2008). Além disso, a 

qualidade nutricional de hidrolisados proteícos está diretamente relacionada à sua composição 

que deve apresentar valores elevados de di e tri-peptídeos com peso molecular cerca de 5 kDa 

e baixo teor de aminoácidos livres (MORAIS et al., 2002; SILVA, 2010). No presente estudo 

a análise eletroforética não revelou peptídeos com peso inferior a 6,5 kDa, observação 

também feita por Cheison et al. (2011). 
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5.4 Influência do pH  

 

Diante deste resultado e da necessidade de realizar uma hidrólise sob condições 

ácidas, buscou-se conhecer a atividade das proteases aplicadas no presente estudo em função 

do pH. Em trabalhos realizados dentro do mesmo grupo de pesquisa do Laboratório de 

Bioprocessos, Castro, Freitas e Pinto (2010) estudaram o efeito de diferentes valores de pH 

sobre a atividade enzimática destas enzimas. Os autores verificaram que as proteases de 

Aspergillus oryzae IV, sintetizadas sob as mesmas condições deste estudo, mantiveram sua 

atividade praticamente constante de pH 4,0 a 8,0. 

Desta forma realizou-se um experimento em que o pH do soro de leite foi ajustado em 

uma faixa de 4,0 a 8,0, afim de verificar a influência desse parâmetro sobre o grau de 

hidrólise. O extrato enzimático utilizado nesta etapa apresentou atividade proteolítica de 108 

U/mL. 

No Gráfico 6 são apresentados os valores percentuais de concentração protéica                         

no decorrer da hidrólise na faixa de pH estudada  

 

Gráfico 6 - Valores percentuais de concentração protéica em 
função do tempo de hidrólise para diferentes valores de pH. 
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Houve uma similaridade nos perfis das curvas obtidas entre os valores de pH 5,0 e 

8,0, e quantificou-se valores percentuais protéicos entre 34 e 41% em relação ao inicial. 

Quando o pH do soro de leite foi ajustado para 4,0 nota-se uma redução mais acentuada nos 

valores de concentração protéica, chegando a 20%, ou seja, um GH 80% verificado no 

Gráfico 7.  
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Gráfico 7- Grau de hidrólise obtido em diferentes valores de pH após 12 
horas de processo. 

 

Letras minúsculas iguais indicam que não há diferença significativa 

(p<0,05%). 

 

Através deste gráfico verificou-se que não houve diferença estatística entre os 

valores de GH entre o pH de 5,0 a  8,0. Em pH 4,0 obteve-se o maior GH, contudo este   

diferiu estatisticamente apenas do pH 6,0 e 8,0, ou seja, de valores neutros a alcalinos.  

O estudo do pH deveria ser complementado por uma caracterização eletroforética 

para considerar a redução do pH um parâmetro determinante. Um novo perfil eletrofóretico 

poderia confirmar se em pH 4,0 realmente ocorreu a hidrólise da β-lactoglobulina e que o 

acréscimo no grau de hidrolíse associou-se a esse valor de pH. 

Em se tratando de trabalhos encontrados na literatura que avaliaram a hidrólise do soro 

de leite, empregando enzimas comercias (alcalases ou neutrases) em suas condições ótimas 

de atividade. Consequentemente têm-se a preocupação em manter o pH próximo da 

neutralidade para não comprometer a atividade proteolítica da enzima. Por exemplo, 

Pintado; Pintado; Malcata, (1999) utilizaram enzimas comercais Protease 2A do Aspergillus 

niger e uma Tripsina (T-8253) obtida de pâncreas de bovino (SIGMA). As condições ótimas 

da Protease 2A são pH 7 à 45 °C e da Tripisina são pH 8 e 37° C, com isso o pH dos 

experimentos era mantido com adição automática de uma solução alcalino durante toda a 

hidrólise. As proteases aplicadas neste estudo além de apresentarem estabiliadade entre os 

pH 4,0 e 8,0 e não necessitarem durante o processo da adição de uma base ou ácido que 

mantenha o pH, também não apresenta restrição quanto ao seu emprego na hidrólise de soro 

de leite ácido e doce. 
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5.5 Atomização do hidrolisado 

 

Realizou-se uma hidrólise em reator de bancada com capacidade para 10 L úteis, pela 

necessidade de se obter um volume maior de hidrolisado para sua posterior concentração. A 

hidrólise no reator foi conduzida à 50 °C com a relação de E:S de 2,0:100 por 16 horas. 

Quantificou-se 2,7 g/L no início da hidrólise e 0,2 g/L ao final da reação, sendo este valor 

correspondente cerca de 7% do valor quantificado inicialmente, ou seja obteve-se um GH de 

93%. Esse valor de GH foi relativamente elevado comparado aos valores deste parâmetro 

obtido em escala laboratorial. Isso se deve a uma homogeneização mais eficiente do meio 

reacional quando no uso de reatores contendo agitador. Contudo, deve-se controlar o grau de 

hidrólise por algumas razões. Em se tratando de propriedades funcionais, um elevado grau de 

hidrólise pode comprometer estas funções nos hidrolisados, como a capacidade emulsificante 

e estabilidade destes produtos (SVENNING, 2000). 

 

5.5.1 Secagem preliminar  

 

Inicialmente, realizou-se uma secagem preliminar, com uma amostra de soro de leite 

in natura (93% de água), obtendo-se um rendimento de 2,94%. O baixo rendimento 

observado deve-se à alta quantidade de água presente na amostra in natura que inviabiliza o 

processo de secagem.  

Em um processo típico de secagem de soro de leite, normalmente se inclui uma etapa 

inicial de concentração do líquido. A concentração do líquido deve ser tal que retire o máximo 

de água possível sem aumentar a viscosidade a ponto de dificultar seu escoamento durante o 

processo de atomização (INSTITUTO NACIONAL DE PRORIEDADE INTELECTUAL, 

2009). A concentração deve converter o soro de leite em cerca de 50% no seu teor de sólidos 

e geralmente na indústria esta etapa acontece com o uso de evaporadores multi-estágio 

(MISUBUTI, 1994; PÍSECKÝ, 2005).  

Bernard et al. (2011), estudando os efeitos da secagem por spray dryer sobre a 

desnaturação e propriedades emulsificantes, confirmaram que a atomização quando na 

configuração de correntes paralelas, produtos ricos em proteínas é uma boa alternativa 

tecnológica para melhorar as propriedades finais das proteínas soro de leite. Esta é uma  

configuração em que a corrente de ar aquecida e o líquido são injetado na câmara de secagem 

paralelemente. 

 



50 

5.5.2 Atomização de diferentes concentrações de hidrolisado  

 

No presente trabalho foi utilizado um spray dryer com configuração de correntes 

paralelas. Para verificar a influência da concentração dos sólidos do soro de leite sobre as 

características físico-químicas do produto atomizado, fixou-se os parâmetros de secagem no 

equipamento e variou-se a concentração dos sólidos da amostra. Padronizou-se retirar a 

amostra atomizada apenas do coletor do equipamento. Os parâmetros obtidos na atomização 

dos hidrolisados concentrados são mostrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Parâmetros obtidos na secagem do hidrolisado em diferentes concentrações.  

  Temperatura       

°Brix Entrada Saída Rendimento (%) Umidade (%) Aw 

14 110 71-73 24,4 ± 4,7a 22,6 ± 1,34a 0,17 ± 0,03a 
21 110 72-75 19,7 ± 7,3a 23,9 ± 0,94a 0,24 ± 0,02a 
28 110 70-73 19,2 ± 0,83a 22,9 ± 1,79a 0,20 ± 0,04a 

Letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente entre si (p<0,05%) pelo teste de Tukey. 
 
 

Não houve diferença significativa dos parâmetros avaliados entre os concentrados, 

assim não é necessário maiores tempos para evaporação do produto. Pode-se considerar este 

um fator interessante em termos econômicos. Dentre as condições estudadas, a amostra com 

14 °Brix possibilitou maior rendimento. Esperava-se que o aumento do conteúdo de sólidos, 

proporcionasse maior recuperação do produto. No entanto verificou-se que durante o processo 

de secagem houve perdas do produto atomizado na câmara do equipamento, principalmente 

da amostra com 28 °Brix. A vazão da bomba de alimentação usada foi a mínima recomendada 

pelo fabricante do equipamento, 0,20 L/h; tornando o processo muito lento  processo. 

A umidade de um produto é a proporção direta entre a massa de água presente no 

material e a massa de material que não contém água, ou seja, a massa seca. Pode ser definida 

também como sendo a quantidade de água que pode ser removida do material sem alteração 

da estrutura molecular do sólido (ALONSO, 2001). Este parâmetro do produto final é 

determinado pela temperatura de saída do atomizador (OLIVEIRA; PETROVICK, 2009). Isto 

porque aumenta-se a taxa de transferência de calor para a partícula quando  eleva-se a 

temperatura de entrada, proporcionando maior força motriz para evaporação da água. Os 

valores de umidade obtidos foram relativamente elevados para soro de leite em pó. Dragone et 

al. (2011), utilizaram soro de leite em pó como meio fermentativo contendo cerca de 5% de 
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umidade. Silva et al., (2005) caracterizaram o soro de leite em pó e verificaram que os valores 

de umidade foram de acordo com valores da USDA (United States Department of 

Agriculture) que são de 3,5%.  Desta forma, necessita-se ajustar e estabelecer a temperatura 

de entrada que possibilite menores valores de umidade no produto atomizado (OLIVEIRA; 

PETROVICK, 2009). 

A atividade de água (aw) descreve o grau de disponibilidade de água para atuar como 

solvente e é definida pela relação entre a pressão parcial de vapor da água contida no produto 

e a pressão de vapor da água pura a uma certa temperatura. Este parâmetro compreende 

valores entre 0 e 1 (AZEREDO et al., 2004). Os valores de aw obtidos no produto atomizado 

foram inferiores a 0,3, indicando que são satisfatórios para um produto em pó. Considera-se 

que valores de aw menores que 0.6, tornam estes produtos microbiológicamente estáveis e 

com maior tempo vida de prateleira, pois o crescimento microbiano é impossibilitado 

(QUEK; CHOK; SWEDLUND, 2007). 
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6 CONCLUSÕES 

 

• As proteases sintetizadas por Aspergillus oryzae IV cultivado em torta de canola, 

apresentaram potencial hidrolítico sobre as proteínas do soro de queijo coalho. Os 

parâmetros que proporcionaram maior grau de hidrólise foram: relação E:S de 

2,0:100 mL à 50 °C por 12 horas. Sob esta condição atingiu-se um grau de 

hidrólise (GH) cerca de 70%. 

 

• Através do perfil eletroforético pode-se confirmar e identificar a ação das 

proteases sob diversas proteínas do soro de queijo coalho, sendo mais notadamente 

sua ação sobre Albumina Soro Bovina (BSA), α-lactoalbumina e peptídeos de peso 

molecular entre 66,2 e 14,4 kDa. Não houve hidrólise apenas da β-lactoglobulina 

nas condições avaliadas no presente estudo. 

 

• Quando o pH do soro de queijo coalho foi ajustado para 4,0, houve uma aumento 

significativo no grau de hidrólise, chegando a 80%. No entanto para que este 

parâmetro seja determinante, um novo perfil eletroforético deveria confimar a 

relação entre o aumento do GH e a hidrólise da β-lactoglobulina. 

 

• Entre os hidrolisados concentrados submetidos ao processo se secagem por 

atomização, a amostra com 14 °Brix proporcionou maior rendimento, revelando a 

não necessidade de tempos maiores no processo de concentração, o que torna o 

processo mais econômico. 

  

• Os valores de atividade de água obtidos nas amostras atomizadas foram 

satisfatórios para um produto em pó, tornando esse produto microbiologicamente 

seguro. No entanto as amostras apresentaram uma umidade relativamente elevada 

comparada a literatura, mostrando a necessidade de empregar diferentes 

temperaturas de secagem no processo de atomização.  
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

• Estudar a estabilidade das proteases empregadas nesse estudo na faixa de pH 

de 3,0 a 8,0, durante o tempo de hidrólise considerado como melhor neste 

estudo (12 horas).  

 

• Comparar o perfil peptídico gerado na hidrólise de diferentes proteases 

provenientes de fungos do gênero Aspergillus. 

 

• Caracterizar os peptídeos quanto a solubilidade, peso molecular e composição 

de seus aminoácidos. 
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